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1 Innledning – sak 

Multiconsult Norge AS er engasjert av Fiskum Næringspark AS ved prosjektleder Anders 
Høstmælingen for geoteknisk bistand i forbindelse med utarbeidelsen av plan for 
detaljreguleringen av en ny næringspark langs E134 på Fiskum i Øvre Eiker kommune. 

Området ved Rudsåsen/Løkke består i alt vesentlig av skogs- og fjellpartier og har en totalstørrelse 
rundt 800 mål. 

Foreliggende revisjon omhandler vurderinger/uttalelser på grunnlag av eksisterende kartmateriale 
med hensyn til ny planavgrensning. I tillegg til opprinnelig tekst om befaring 26. september og 5. 
desember 2018, gjennomgås grunnundersøkelser samt ytterliggere befaringer som er gjort i det 
aktuelle området i ettertid.  

Det er arkitekt Astrup og Hellern samt landskapsarkitekt Grindaker som utarbeider 
detaljreguleringsplanen for Fiskum Næringspark AS. 

2 Vårt grunnlagsmateriale i denne saken  

Vi har mottatt eller innhentet: 

1) Planforslag for detaljreguleringen av Fiskum Næringspark, illustrasjonsplan med 
feltoppdeling og størrelse på feltene, analysekart for skjæring/fylling fra Grindaker. 

2) Reguleringsbestemmelser for detaljreguleringsplan «Fiskumparken» fra Øvre Eiker 
kommune. 

3) Kvartærgeologisk kart, kvikkleirekart, skredhendelseskart, flomvannskart, radonkart og 
grunnvannsboringskart. 

4) Befaring 26. september i 2018. Fotos ble tatt. 

5) Befaring 5. desember i 2018. GPSinnmålinger av berg i dagen. 

6) Geoteknisk notat 10207977-RIG-NOT-002  

7) Geoteknisk notat 10218058-RIG-NOT-001r2 

8) Geoteknisk datarapport 10218058-RIG-RAP-001 
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3 Området og topografi 

Eksisterende bebyggelse ved Myrvang berøres ikke av planen. 

Dagens terreng variere fra det laveste på ca. kote +150 nede ved avkjøringen fra E134 - til kote 
+200 helt i nordlig begrensning av planområdet opp mot Rudsåsen. 

4 Grunnforhold 

 Generell informasjon ut fra kartverket 

Ifølge NVE Atlas ligger nordlig del av planområdet under marin grense, se Figur 4-1.  

 

Figur 4-1: Marin grense ift. planområdet (utklipp fra atlas.nve.no).  

Ifølge kvartærgeologisk kart fra NGU er det i alt vesentlig bart fjell eller tynt løsmassedekke over 
fjell i størstedelen av området, se Figur 4-2. Våre befaringer bekrefter dette. Ifølge kartet 
gjennomskjæres planområdet av en løsmassefylt kløft som streker seg fra sørvest og videre i 
midten av planområdet. Ifølge kartverket består disse løsmassene av en tykk marin avsetning som 
da normalt er leire og siltmaterialer. Det er imidlertid fjell og faste morenemasser rundt denne 
løsmassekløften, bortsett fra i sørvestre delen av planområdet og mot E134 ved Løkke/Flårud.  

Det kvartærgeologiske kartgrunnlaget gir en visuell oversikt over landskapsformende prosesser 
over tid, samt løsmassenes overordnede fordeling. Utgangspunktet for disse oversiktskartene er i 
all hovedsak visuell overflatekartlegging, og kun i begrenset omfang fysiske undersøkelser. Kartene 
gir ingen informasjon om løsmassefordeling i dybden og kun begrenset informasjon om 
løsmassemektighet. For mer informasjon om kvartærgeologiske kart og anvendelse/kvalitet vises til 
www.ngu.no. 
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Figur 4-2: Kvartærgeologisk kart med planområdet markert med svart (utklipp fra geo.ngu.no). 

NGUs radonkart viser moderat til lav aktsomhetsgrad, se Figur 4-3. Tiltak for sikring mot radongass i 
forbindelse med bygging her må likevel påregnes. 

 

Figur 4-3: Aktsomhetskart for radon med planområdet markert med svart (utklipp fra geo.ngu.no). 
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NGU kart med grunnvannsborehull (GRANADA) viser punkter hvor det er foretatt boringer etter 
grunnvann. Kartet viser registrerte dybder til berg ved respektive borehull, se Figur 4-4. 

 

Figur 4-4: Kart med grunnvannsborehull (utklipp fra geo.ngu.no). Planområdet er markert med svart. 

 Befaring 26. september og 5. desember 2018 

Ut fra befaringen synes løsmassene langs bilvegen inn til Løkke-området å bestå av sandholdig 
skogsjord (se vedlagt foto). Dette må karakteriseres som gode masser både stabilitetsmessig og 
som byggegrunn. 

Det er flere områder med berg i dagen spredt over eiendommen. Generelt er det berg i dagen der 
terrenget stiger bratt på.  

I forbindelse med befaring 5. desember i 2018 ble det målt inn berg i dagen på eiendommen. 
Innmålingene ble utført med GPS(CPOS). Vedlagt tegning RIG- TEG- 500 viser innmålt berg i dagen 
på reguleringsplanen. Innmålingene er begrenset til det som var mulig å måle inn i løpet av en dag 
og i de områdene med dekning på GPSen. 

 Prøvegraving i felt A1 8. januar 2020 

Multiconsult v/Gunnar Vik og Isachsen entreprenør v/Magnus Askeland foretok tre prøvegravinger 
innenfor felt A1 8. januar 2020, se utklipp fra prøvegravingsplan [1] i Figur 4-5. For plassering av felt 
A1 vises det til vedlagt foreløpig tegning 101 fra Grindaker. Prøvegravingene ble målt inn av 
Isachsen Entreprenør v/ Tor Olav Brennhovd. 

Registrert dybde til berg: 

5,0 m 

2,0 m  

1,3 m 
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Figur 4-5: Utklipp fra prøvegravingsplan [1]. 

Kornfordelingsanalyser på prøver som ble tatt opp i gropene viste sand, silt og leire. For nærmere 
beskrivelse av prøvegravingen og laboratorieanalyser, henvises det til [1]. 

 Befaring felt A1 og A3 4. mai 2020 

Multiconsult v/Gunnar Vik deltok på en befaring til Fiskum Næringspark, delfeltene A1 og A3 4. mai 
2020, sammen med Magnus Askland fra Isachsen Anlegg, ref. [2]. For plassering av felt A1 og A3 
vises det til vedlagt foreløpig tegning 101 fra Grindaker. Befaringen gjennomførtes etter at 
anleggsarbeidene hadde startet opp. I befaringsnotatet beskrives massene innenfor felt A1 som 
siltig leire og siltig finsand. Massene beskrives også som «grusige og sandige med betydelige 
mengder silt».  

Innenfor felt A3 ble løsmassene beskrevet som siltige.  Det ble utført en konfordelingsanalyse på 
masser som var samlet på felt A3. Analysen viste grusig sand.  

For nærmere beskrivelse av befaringen, henvises det til [2]. 

 Grunnundersøkelser med borrigg 5. til 6. oktober 2020 i felt B1 og B2 

Multiconsult Norge AS utførte grunnundersøkelser i delfelt B1 og B2 i oktober 2020 på oppdrag av 
Isachsen Anlegg AS, se utklipp fra borplan [3] i Figur 4-6. For plassering av felt B1 og B2 vises det til 
vedlagt foreløpig tegning 101 fra Grindaker. 
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Figur 4-6: Utklipp fra borplaner [3]. 

Utførte kornfordelingsanalyser på opptatte prøver viste i hovedsak siltig sand og sandig silt. Det ble 
også påvist noe siltig leire. Største dybde til antatt berg ble registrert til ca. 8,7 m innenfor felt B1 og 
ca. 7,2 m innenfor felt B2.  

For nærmere beskrivelse av grunnundersøkelsene og resultater fra disse, henvises det til [3]. 

5 Vurdering av områdestabilitet iht. NVEs veileder 7-2014 

Skredhendelseskart fra NVE viser ingen skredhendelser i området, se Figur 5-1. 
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Figur 5-1: Skredhendelser i området (utklipp fra atlas.nve.no). 

Ifølge kvikkleirekart fra NGU ligger eiendommen langt fra noe kvikkleireområde. Opprinnelig 
terreng ligger også langt fra noe større vassdrag og er ikke flomutsatt ut fra flomkartverket, se Figur 
5-2. 

 

Figur 5-2: Aktsomhetsområde for flom i området (utklipp fra atlas.nve.no). 

Multiconsult har utredet det aktuelle området i forhold til aktsomhetsområde for områdeskred i 
henhold til NVEs veileder 7-2014 [4]. Veilederen beskriver hvordan skredfare i områder med 
kvikkleire, og andre jordarter med tilsvarende egenskaper, skal utredes og tas hensyn til i 
arealplanlegging og byggesak.  

Utredning av aktsomhetsområde og faresone for områdeskred er utført i henhold til punkt 1-6 i 
veilederen, og oppsummert i Tabell 5-1.  
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Tabell 5-1: Oppsummering av prosedyre for utredning av aktsomhetsområde for områdeskred i NVEs veileder 7-2014 [4]. 

Punkt Utredning iht. NVEs veileder 
7-2014 

Vurdering 

1 
Avklar hvor nøyaktig 
utredningen skal være. 

Utredning ifm. detaljreguleringsplan for et tiltak i 
tiltakskategori K4.  

Krav til sikkerhetsfaktor ved områdeskredanalyse er F ≥ 
1,4, eller vesentlig forbedring hvis F < 1,4. 

2 
Undersøk om hele eller deler 
av området ligger under 
marin grense 

Nordre delen av planområdet ligger under marin grense 
se Figur 4-1. 

3 
Avgrens områder med marine 
avsetninger. 

Tidligere grunnundersøkelser viser forekomst av marine 
avsetninger innenfor planområdet, men det er i alt 
vesentlig bart fjell eller tynt dekke over fjell i 
størstedelen av området. Det er ikke registrert sensitive 
masser. 

4 
Undersøk om det finnes 
kartlagte faresoner for 
kvikkleireskred i området. 

Det er ikke funnet kartlagte faresoner for 
kvikkleireskred i området. Det er heller ikke registrert 
kvikkleireforekomster i det aktuelle området. 

5 
Avgrens aktsomhetsområder 
til terreng som tilsier mulig 
fare for områdeskred. 

Terrengkriterier for områder der det kan gå 
områdeskred er jevn terrenghelning på 1:20 eller 
brattere og total skråningshøyde > ca. 5 m. For 
platåterreng gjelder høydeforskjeller på 5 m eller mer. 

Terrenget faller stedvis brattere enn 1:20 innenfor 
planområdet og det forekommer lokale 
høydeforskjeller > 5 m der terrenget ligger flatt, se 
Figur 5-3 og Figur 5-4.  

6 
Gjennomføring av befaring og 
grunnundersøkelser / 
vurdering av grunnlag 

Det er ikke påtruffet sensitive masser i forbindelse med 
grunnundersøkelsene og befaringene som er utført. Det 
er heller ikke registrert kvikkleire i området på NVE 
Atlas. I tillegg ble det under befaring 5. desember 2018 
målt inn berg i dagen på flere steder innenfor 
planområdet, ref. vedlagt tegning RIG-TEG-500, og det 
ble beskrevet at det generelt er berg i dagen der 
terrenget stiger bratt på. At området preges av bart fjell 
er også noe som bekreftes av NGUs løsmassekart, se 
Figur 4-2. Vi ser derfor ingen problem med 
områdestabiliteten her, hverken i dag eller etter en 
utbyggingen. Dersom det lokalt skulle vise seg 
nødvendig å utføre tiltak for sikring av stabiliteten vil 
dette være mulig å gjennomføre. 
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Figur 5-3: Omtrentlig plassering av snitt for vurdering av terrenghelning. 

 

 

 

Figur 5-4: Høydeprofil for snitt 1-3, se Figur 5-1 for plassering av snitt. 

6 Arronderingsarbeider for ny bebyggelse 
Det synes ut fra analysekartet med skjæring og fylling å bli store masseflyttings-
/arronderingsarbeider for opparbeidelsen av de forskjellige byggefeltene her, se vedlagt tegning 
901 fra Grindaker. Dette vil kreve en nær oppfølging av geoteknikker og ingeniørgeolog i 
detaljplanleggings- og byggefase. 

 Fyllingsområde nord for felt A1 

I opparbeidelsen av næringsområdene ved Fiskumparken er det avdekket mere løsmasser enn 
tidligere antatt, ref. [5]. I anslagene er det antatt vekstjordlagstykkelse på ca. 0,5 m i snitt på 
tomtene som skal opparbeides. Under arbeidene er det avdekket mer variert fjelloverflate med 
løsmasselommer i tillegg til at det stedvis er tykkere vekstjordlag. Mengden humusholdige masser 
er mer enn det som går med til tildekning av sidearealer og andre grøntområder innenfor 

Snitt 1 

Snitt 2 
Snitt 3 

Snitt 1 

Snitt 2 

Snitt 3 
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næringsområdene. Overskuddet er planlagt brukt til kvalitetsheving av eksisterende landbruksmark 
samt opparbeidelse av ny landsbruksmark nord for felt A1, se utklipp fra [5] i Figur 6-1. 

 

Figur 6-1: Oversikt over eksiterende og planlagt landbruksarealer (utklipp fra [5]). 

Næringsarealene utvikles trinnvis etter som tomter selges. Behovet for omplassering av løsmasser 
følger utviklingen av næringsarealene.  

Totalt vil det være behov for å håndtere ca. 200 000 m3 i tillegg til humusmasser som nyttes i 
næringsarealene og øvrige grøntområder.  

 

Figur 6-2: Viser fyllingsdybder når hele deponeringen er ferdigstilt (utklipp fra [5]). 

Multiconsult Norge AS har tidligere gjort en overordnet vurdering av oppbygning av fyllingen nord 
for felt A1 med tilhørende notat, ref. [1]. Området som skal fylles opp har blitt større etter at 
notatet ble utarbeidet, men ut fra hva vi kan se er det ikke store forskjeller i fyllingshøyde. Dette 
har også blitt bekreftet av LARK. Foreløpige vurderinger/beregninger viser at det er byggbart, men 
fyllingen må detaljprosjekters i senere fase.  
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7 Fundamentering av bygg 
På skjæringsområdene antas byggene å kunne fundamenteres direkte på undersprengt fjell eller 
sprengsteinsfyllinger på fjell. 

De planlagte næringsbyggene antas å kunne sålefundamenteres i fyllmasser av god kvalitet - lagt ut 
lagvis og komprimert - over opprinnelig grunn av gode sandmaterialer. 

Vi forutsetter at eventuelle organiske masser som vegetasjon og matjord, evt. andre masser med 
synlig organisk innhold fjernes i sin helhet under fyllinger og fundamenter da slike kan skape 
setninger ved forråtnelse. 

8 Behov for grunnundersøkelser i senere fase 

Vi forutsetter videre at det utføres grunnundersøkelser i en detaljfase for endelig valg av 
fundamentering. Detaljprosjektering av fundamenteringsarbeidene kan vi eventuelt bistå med 
senere.  

Det må også vurderes behov for supplerende grunnundersøkelser i områdene hvor det skal 
deponeres store mengder masser oppå eksisterende løsmasser.  

9 Grunnforurensning 
Planområde er ikke registrert i Miljødirektoratets database for forurenset grunn. Historiske flyfoto 
viser heller ikke bruk av område, som medfører mistanke om grunnforurensning. 

Det foreligger derfor ikke noe generell mistanke om at det finnes grunnforurensning innenfor 
planområdet. 

Ved senere utbygging, kan det likevel oppstår behov for dokumentasjon av forurensningstilstand i 
gravemasser. I så fall kan delarealer, dette gjelder, nærmere vurderes av miljøgeolog i detaljfase.  
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11 Vedlegg 
- Div. kart utarbeidet for detaljreguleringsplanen 

- Fotos fra befaringen den 26.09.2018 

- RIG-TEG-500 -Kart med reguleringsplan og innmmålt berg i dagen 
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